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Paweª Lorek

Zadania do zaprogramowania. Zakªadamy, i» wszystkie obrazy s¡ w skali szaro±ci 0-255.
Poni»ej odnosz¦ si¦ do obrazków dost¦pnych na stronie
http://www.math.uni.wroc.pl/∼lorek/image_analysis/images/

1. Dla danego obrazu f(x, y) zrób obraz/wykres histogramu (powiedzmy nowy obraz
o rozmiarze 256× 256.

Zapisz caªo±¢ jako funkcj¦ w C++, która na wej±ciu dostaje obraz, jego wymiary
(szeroko±¢ i wysoko±¢), a zwraca obraz 256× 256.

2. Dla obrazu f(x, y), x, y ∈ {0, 1, . . . , N−1} zdef. m = min
x,y

f(x, y), M = max
x,y

f(x, y).

Na zaj¦ciach zmieniali±my obraz f na f ′ tak, by histogram histf (x) obrazu f ′ byª
niezerowy dla warto±ci x = 1 i x−254 i by miaª histf ′(x) byª �rozci¡gni¦t¡� wersj¡
histogramu histf (x). Tzn. robili±my

f ′(x, y) =
f(x, y)−m

M −m
· 255

Wykonaj podobn¡ transformacj¦, jednak znajduj¡c m1 takie, i» 10% wszystkich
pixeli ma warto±¢ mniejsz¡ od m1, analogicznie, znajd¹ takie M1 by 10% pixeli mi-
aªo warto±¢ wi¦ksz¡ ni» M1. Przy transformacji wszystkie pixele o wart. mniejszej
od m1 zamie« na czarne, a wi¦ksze od M2 na biaªe. Wykonaj testy na poprzednich
obrazkach, poeksperymentuj z warto±ci¡ 10%.

3. Segmentacja/progowanie. Proste progowanie obrazu f(x, y) :

g(x, y) =

{
255 je±li f(x, y) > T
0 je±li f(x, y) ≤ T

dla jakiego± ustalonego progu T ∈ {0, . . . , 255}. (ew. mo»na zmieni¢ kierunek
nierówno±ci). Spróbuj wysegmentowa¢ poprzez powy»sze progowanie obrazki

to_segment1.bmp oraz to_segment2.bmp zgaduj¡c/testuj¡c ró»ne progi T (ka»-
dorazowo zapisuj¡c obrazek g).

Ogl¡dnij histogramy powy»szych obrazków. Czy mog¡ one pomóc w ustaleniu
optymalnego progu T?

Potestuj metod¦ na innych znalezionych obrazkach tego typu.

Pomy±l jak caªo±¢ zautomatyzowa¢.

4. Spróbuj wysegmentowa¢ obiekt-okr¡g (lewy dolny róg) na obrazku to_segment3.bmp
(wsk: u»yj 2 progów). Potestuj metod¦ na innych znalezionych obrazkach tego
typu.

Pomy±l jak caªo±¢ zautomatyzowa¢.
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